ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR.57
din 30 mai 2016

privind modificarea şi completarea Procedurii aprobată prin HCL nr.18 din 29.02.2016 privind
stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional, modalitatea de
soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 mai
2016;
Luând act de:
- referatul compartimentului de asistenţă socială înregistrat sub nr. 5577 din 23.05.2016;
- expunerea de motive nr. 5578 din 23.05.2016 prezentată de cătrePrimarulcomuneiIbăneşti;
-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avândînvedere:
-prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii
defavorizate,
Luând în considerare prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele
de tehnică legislativă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art.36 alin.(6) lit.„a”, punctele 1 şi 2,art.45 alin.(1) şi art. 115
alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea art.1 la Procedura de stabilire a modalităţii de
identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional conform Legii nr.248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, aprobată prin
HCL nr.18 din 29.02.2016 care va avea următorul cuprins:
„ Art.1. Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim
garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art.2.Se aprobă modificarea şi completarea art.4 la Procedura de stabilire a modalităţii de
identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional conform Legii nr.248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, aprobată prin
HCL nr.18 din 29.02.2016 care va avea următorul cuprins:
„Art.4. - Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei
la Primăria comunei Ibăneşti până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru
copii înscrişi în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2015-2016, termenul maxim de depunere a
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cererilor de solicitare a stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale de grădiniţă este
data de 23 iunie 2016.”
Art.3. Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 se aplică şi copiilor
înscrişi în învăţământul preşcolar, precum şi celor care urmează să se înscrie în anul şcolar 20152016.
Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr.18/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a
beneficiarilor stimulentului educaţional, modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate şi
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, îşi păstrează valabilitatea.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului judeţului
Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului achiziţii publice
şi urbanism, Compartimentului de asistenţă socială, Şcolii Gimnaziale Ibăneşti şi se aduce la
cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro
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